
 
Houseman / Runner – Parttime  
Ben jij de betrouwbare en enthousiaste collega die wij zoeken? Ben jij in staat om fysiek en zwaar werk 
te verrichten? Laat jij alles wat je schoonmaakt weer glimmen? En ben jij ook altijd bezig om je gasten 
in de watten te leggen? Dan ben jij de collega die ons Housekeeping team in Hotel Monastère 
Maastricht moet komen versterken! 
 
Hoe ziet jouw dag eruit? Als Houseman/Runner draag je zorg voor het schoonhouden van het hotel. Jij 
verzorgt de uitstraling van het gehele hotel, waardoor je onze gasten thuis laat voelen in een nette 
omgeving. Daarnaast laat jij de publieke ruimtes waar de gangen, trappenhuizen, het terras, openbare 
toiletten en het restaurant tot behoren weer glimmen. Jij hebt ook sterke armspieren waardoor je het 
ontvangst van het linnen uitstekend kan verzorgen en alle medewerkers voorziet van de materialen die 
zij nodig hebben om het hotel en de kamers schoon te maken. Alsook het verzorgen van extra wensen 
(items) zoals extra bedden die tijdig in de kamers geplaatst moeten worden. Onze nieuwe collega houdt 
van structuur en organiseert zelfstandig het magazijn. Jij ondersteunt het Housekeeping team en maakt 
indien nodig ook kamers schoon. 
 

Wie zoeken wij? 
Onze nieuwe collega is betrouwbaar, enthousiast en maakt graag onderdeel uit van een team. Jij vindt 
het fanatisch om in een hotelomgeving te werken en hebt oog voor detail. Daarnaast ben je zoals eerder 
vernoemd in staat om zwaar fysiek werk te verrichten. Jij hebt ook ervaring met schoonmaken in hotels 
en/of restaurants. 
 

Wat bieden wij jou? 
Naast een te gekke werkplek en een marktconform salaris, bieden wij 

 Korting in alle hotels en restaurants van Vondel Hotels 

 Collectieve zorgverzekering en pensioenregeling 

 Collectieve bedrijfsfitness  

 Reiskostenvergoeding indien je meer dan 10 km van het werkt woont 

 Interne doorgroeimogelijkheden  

 Interne en externe trainingsmogelijkheden 

 Sportevenementen  

 Een geweldige werkplek omgeven door kunst 

 Een uniform ontworpen door Claes Iversen 
 
Daarnaast vieren wij 

 Jouw verjaardag! 

 Al een jubileum vanaf 2,5 jaar 

 Nieuwjaar met een spetterend cadeau 

 Elk jaar een employee award per hotel 

 Nieuwe hotelopeningen 

 



Meer informatie over jouw werkplek 
Klassiek, stijlvol en trendy, dat is waar het viersterren boutique hotel Monastère Maastricht voor staat. 
Het hotel ademt Parijs chic uit in een monumentaal klooster met klassieke elementen uit de 14e eeuw. 
Dit viersterren boutique hotel in de Boschstraat, ligt middenin het centrum van Maastricht. Het pand 
kent een rijke historie. Elementen kenmerkend uit die tijd, zijn meegenomen in het interieurdesign van 
het hotel en in de 54 kamers.  
 
Je kunt bij Hotel Monastère Maastricht genieten van onze gerechten in het restaurant, een spannende 
cocktail drinken aan de bar of voor koffie terecht in de Orangerie, die aan het restaurant is aangesloten. 
Hier komen binnen en buiten samen, wat een ultiem ontspannen gevoel geeft in de hectiek van de 
binnenstad. Een perfecte locatie om met je laptop relaxed te werken en andere locals te ontmoeten.  
Het hotel is straight-friendly, wij hechten dan ook veel waarde aan tolerantie. LHBTI’ers, van jong tot 
oud, van mannen en vrouwen tot families en vriendenclubs, elke geaardheid. Iedereen is van harte 
welkom bij ons! 
 
Wil jij deel uitmaken van een jong en ambitieus team? Wil jij werken voor een groeiende collectie van 
unieke hotels? Dan is werken bij Hotel Monastère Maastricht iets voor jou! Wacht dan niet langer en 
solliciteer snel! Stuur je CV en motivatiebrief naar jobs@vondelhotels.com  
 


